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Posuzovaná práce je zpracována v rozsahu 111 stran textu. Autorka prokazuje 

znalost širokého okruhu odborné literatury. Obdobně lze takto hodnotit i 

judikaturu. Obojí zahrnuje též četné cizojazyčné prameny. S literaturou a 

zejména pak s judikaturou je aktivně pracováno. 

Práce je přehledně, podrobně rozdělena na pět částí, včetně úvodu a závěru. 

V úvodu se autorka rozepisuje o své stáži v Itálii a o cílech své práce. Ve druhé 

kapitole práce pojednává o italské právní úpravě manželských majetkových 

režimů. Přibližuje zde jednak manželství a poté primárně  majetkové režimy 

mezi manžely. Podrobně rozebírá zákonný režim i smluvený režim. V další 

kapitole se pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů. 

Autorka zde poměrně podrobně rozebírá zákonný režim, smluvený režim i 

režim založený rozhodnutím soudu. Ve všech případech režimů se též zabývá 

správou. Předposlední kapitola je zaměřena na porovnání české a italské právní 

úpravy manželských majetkových režimů. Zejména je zde rozebrána 

problematika – porovnání součástí společných jmění, výhradních majetků 

manželů, správy společných jmění. Dále pak problematika smluvených režimů i 

režimů založených rozhodnutím soudu. Pátá část obsahuje poměrně obsáhlý 

závěr se solidní vypovídací hodnotou. 

Jde o aktuální téma. Jde o téma, které je zpracováno částečně formou 

komparace s cizím právním řádem. Práce je poměrně podrobná a pečlivě 

zpracovaná. Autorka prokazuje znalost jak české, tak italské právní úpravy. Na 

závěr sice dochází ke konstatování, že žádná z daných úprav není ideální, 

nicméně při ústní obhajobě navrhuji, aby autorka dle vlastního výběru zmínila 

primární výhradu de lege ferenda v české a italské právní úpravě. 
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Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a 

doporučuji tuto práci uznat jako práci rigorózní a přistoupit k její obhajobě. 

Práci považuji nejen za zajímavou, ale především za přínosnou. 

 

V Praze dne 15.6.2017 

 

                                                               Doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. 


